
Na podlagi 48. dlena Zakora o organizacij i in financiranj u vzgoje in izobrzLZevanja (Uradni

list RS, St. 16/07 in naslednji) ter 33. dlena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgoj no -
izobraZevalnega zavoda Vrtca Ciciban (Ur. l. RS, 5t. 39/08 in naslednji), je Svet zavoda na 2.

seji - korespondendn4 dne 8. 1.2021, sprejel

POSLOVNIK
O DELU SVETA ZAVODA

I. SPLOSNEDOLOEBE
f. ilen

S tem poslovnikom se ureja delo sveta Vrtca Ciciban (v nadaljevanju besedila: svet), zlasti pa

konstituiranje, pravice in dolZnosti dlanov sveta, sklicevanje, vodenje ter potek sej.

sprejemanje odloditev, vzdrLevanle reda na sejah, pisanje zapisnikov in pismenih odpravkov
odloditev sveta, postopek imenovanja ravnatelja in pomodnika ravnatelja ter vodje enot ter
drugo.

O rpraianj ih, ki niso urejena s tem poslovnikom, njihova razre5itev paje nujna za normalno
delo sveta" se 6lani sporazumejo na seji sveta.

2. ilen

Delo sveta je javno. Javnost se lahko omeji ali izkljudi le, de tako sklene svet v primeru, daje
potrebno, v skladu z zakonom zagotoviti tajnost podatkov oziroma zadev o katerih razpravlja.

3, ilen

Svet opravlja svoje delo na sejah. Seje se sklicujejo po potrebi - redne in izredne seje.

II. KONSTITUIRANJE SVETA
4. ilen

Svet se konstituir4 ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki v svetu zavoda.

1. Verifikacija mandatov
5. ilen

Prvo sejo novoizvoljenega sveta sklide predsednik starega sveta zavod4 lahko tudi ravnatelj

zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zvoda najstarej5i

novoizvoljeni oziroma novoimenovani dlan sveta zavoda. Y kolikor tega ne Zeli oziroma
zaradi varstva osebnih podatkov novih dlanov sveta zavoda podatka o starosti vseh dlanov

sveta zavoda ni mogode pridobiti, lahko sejo do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi
predsednik starega sveta zavoda, lahko pa tudi ravnatelj zavoda.
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Na prvo sejo novoizvoljenega sveta se povabi predsednika volilne komisije.

Predsednik volilne komisije prebere porodilo o rezultatu volitev in objavi kdo je bil izvoljen
kot predstavnik delavcev v svet zavoda.

6. ilen

Predsedujodi na seji objavi in predstavi izvoljene dlane sveta predstavnike delavcev,
predstawrike ustanovitelja in predstavnike stariev.

7. Elen

Predsednik volilne komisije predloZi porodilo o volitvah predstavnikov delavcev v svet,
predsedujodi na seji pa potrdilo o izvolitvi predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov sveta
star5ev v zbirko dokumentov novega sveta zavoda.

8. ilen

Svet zavoda na predlog predsedujodega razg,lasi z ugotovitvenim sklepom, da so verificirani
mandati dlanov sveta.

2. Izvolitev predsednika in njegovega namestnika

f. ilen

Novoizvoljeni dlani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika.
Predsednik sveta je praviloma delavec zavoda.

10. ilen

Voliwe predsednika in namestnika so javne. Glasove Steje predsedujodi na seji.

11. EIen

Po Stetju glasov predsedujodi na seji jar.no objavi rezultat in ga protokolira v zapisnik seje.

12. ilen

Kandidat za predsednika sveta oziroma njegovega namestnika je izvoljen, deje zanj glasovala
veiina vseh dlanov sveta.

eeje predlaganih ved kandidatov, pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne vedine,
se opravi novo glasovanje. V drugi krog glasovanja se uvrstita dva kandidat4 ki sta dobila
najvedje Stevilo glasov. ie sta v prvem krogu glasovanja predlagana le dva kandidata, pa
noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne vedine, se v drugi krog glasovanja uwsti
kandidat z najvedjim Stevilom glasov.

ee je na prvem glasovanju dobilo dvoje ati ved kandidatov enako najvi5jo Stevilo glasov, se
glasovanje o teh kandidatih ponovi.
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ie kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne vedine iz 1. odstavka tega dlena, se oblikuje nov
predlog kandidata oziroma kandidatov.

13. Elen

Po razglasiwi izida glasovanja prevzame vodenje seje novoizvoljeni predsednik.

III.PRAVICE IN DOLZNOSTI 
'LANOV 

SVETA ZAVODA

14. 6len

ilani sveta imajo pravico in dolZnost prisostvovati sejam sveta" predlagati zadeve, ki naj se

uvrstijo v predlog dnevnega red4 odlodati o zadevah, ki so na dnevnem redu, ter opravljati
druge naloge, za katere jih je zadoliil svet skladno z dolodbami zakon4 pravil ali drugega

akta zavoda.

15. tlen

ilani sveta imajo pravico postaviti svetu, ravnatelju ali drugemu strokovnemu delavcu,
predlagatelju odlodiwe sveta, vpraSanja, pobude in predloge, ki se nana5ajo na delo sveta

zavod4 na delo zavoda ter na predloge odloditev, ki naj bijih sprejel svet.

16. ilen

Na vsaki seji sveta mora biti predvidena posebna todka dnevnega reda za predloge, pobude in
lpra5anja dlanov ter das za njihovo postavljanje in dajanje odgovorov nanje.

Na zastavljeno rpra5anje se lahko odgovori na seji, de to ni mogode pa (pisno) v roku najved
30 dni.

17. Elen

elan sveta je dolZan varovati uradno tajnost in druge podatke, ki Stejejo za varovane podatke
(osebni podatki delavcev, otrok, starSev ipd), s katerimi se seznani pri svojem delu v svetu
zavoda. O tem, katero gradivo ali podatek oziroma podatki Stejejo za uradno tajnost ali so

varovani, odlodi na predlog ravnatelja, v skladu s predpisi, predsednik sveta.

Gradivo, ki vsebuje varovane podatke, mora nositi oznako, da gre za gradivo z varovanimi
podatki.

IV.DELO SVETA

1. Delo predsednika sveta
18. Elen

Predsednik sveta skrbi za nemoteno delo sveta zavoda.
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V ta namen:

daje iniciative za razpravljanje o dolodenih vpraSanjih in predlaga dnevni red seje,
skrbi za pripravo sej svet4
sklicuje seje in jih vodi,
usklajuje delo sveta z drugimi organi zavoda,
podpisuje sploSne akte in druge pisne odpravke odloditev, ki jih sprejema svet,
opravlja druge naloge, dolodene s pravili, tem poslovnikom in drugimi splo5nimi akti
zavoda.

2. Priprave na sejo
20. ilen

Prvo (konstitutivno) sejo sveta sklide dotedanj i predsednik sveta oziroma ravnatelj zavoda ki
sejo tudi otvori.

21. Clen

Seje sveta sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta.

22. Elen

Pred sejo sveta se dlanom poSlje pisno vabilo s predlogom dnevnega reda ter z gradivom za
sejo sveta.

Vabilo z gradivom se dlanom sveta poilje najmanj 7 dni pred sejo sveta.

V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidene okoli5dine ali potrebe po takojSnjem sklicu
seje, se lahko sklide seja sveta v kraj5em roku po telefonu ali po elektronski poSti.

23. Ilen

Seje sveta sklicuje predsednik sveta po potrebi, na podlagi sklepa sveta, na pobudo organov
zavod4 na zzhl€vo ravnatelja zavoda, ustanovitelja ali na zahtevo ene tretjine dlanov sveta.

ee predsednik ali namestnik predsednika sveta odkloni sklic seje, zadeve z dnevnega reda
predlaganega sklica pa so nujne, vezane na rok in lahko povzrodijo tudi materialno Skodo
(kazni ipd), sklide sejo sveta ravnatelj.

V primeru iz drugega odstavka tega dlena mora svet na svoji seji odlodati o zaupnici
predsedniku oziroma namestniku predsednika.

24. ilen

Predlagatelj dnevnega reda oziroma pos.rmezne todke dnevnega reda seje sveta mora
pripraviti pisno gradivo za obravnavno na svetu s kratko pisno obrazloZitvijo in predlogom
odloditve.
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19. ilen

V odsotnosti predsednika sveta opravlja njegove naloge njegov namestnik.



Ugovori na svet, mnenj4 predlogi in stali5da pritoZbe ter drugi dopisi, naslovljeni na svet, se

zbirajo v tajni5tvu zavod4 za obravnavo na svetu pa jih obdela predsednik sveta v
sodelovanju z ravnateljem.

Ce 1e v zvezi z za evo iz predhodnega odstavka tega dlena potrebno zagotoviti sodelovanje

strokovnjaka ali pridobiti strokovno mnenje, ravnatelj zagotovi tako sodelovanje ali mnenje in
skupaj s predsednikom sveta dolodi nadin sodelovanja strokovnjaka.

25. 6len

Predlogi todk dnevnega reda seje sveta, gradivo zanje in druge zadeve naslovljene na svet, se

zbirajo v tajni5tvu zavoda.

Tajni5tvo zavoda obvelda predsednika sveta in ravnatelja o prispelih predlogih h gradivu za

todke dnevnega reda seje sveta ter o drugih zadevah, naslovljenih na svet.

Na dnevni red seje sveta predsednik sveta uvrsti tiste predloge in zadeve, ki so obrazloZene in
opremljene s potrebnim gradivom. Nepopolni predlog todke dnevnega reda ali gradivo za

obravnavo na seji sveta lahko predsednik zavtne, razen de predlagatelj poda pisno

obrazloZitev, gradivo pa predloZi na sami seji (radunovodski izkazi ipd). O zavrniwi
nepopolnega predloga ali pomanjkljivega gradiva za dnevni red seje sveta obvesti
predlagatelja predsednik sveta in ga pozove, da predlog oziroma gradivo dopolni, da bo zrelo

za obravnavo in odlodanje sveta.

26.6len

Predlagatelj todke dnevnega reda seje sveta ali delavec, ki ga doloCi ravnatelj sam, mora na

seji sveta obrazloZiti predlog, ki gaje podal in predlagati svetu v sprejem odloditev.

27. Clen

Predlog odlodiwe sveta zavodaje lahko podan tudi v altemativni obliki.

3. Potek seje
2E. ilen

Sejo sveta vodi predsednik sveta ieje predsednik sveta zadrZan, vodi sejo njegov namestnik.

Ceje zadrzan tudi namestnik predsednika, vodi sejo dlan sveta, ki ga na sami seji dolodi svet.

29.Ilen

Ob pridetku seje predsednik sveta ugotovi sklepdnost sveta in odsotnost dlanov.

Svet je sklepden, de je prisotna vedina vseh dlanov sveta

ie svet ni sklepden, se sejo ponomo sklide v roku 7-ih dni.
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30. ilen

Svet sprejme dnevni red.

Vsi vabljeni na sejo lahko predlagajo spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.

31. Elen

Pod todko I dnevnega reda obravnavajo in potrdijo dlani sveta zapisnik prej5nje seje sveta.

Pod todko 2 dnevnega reda poroda ravnatelj o tekodem poslovanju zavoda.

Pod todko 3 dnevnega reda so predlogi, pobude in vpra5anja dlanov sveta.

Pod druge todke dnevnega reda se uvrstijo zadeve, prejete za obravnavo na svetu, po
dasovnem zaporedju prejema v tajniSwo zavoda.

Zadnja todka dnevnega reda je to Eka za razno. Pod to todko se obravnavajo trenutna vpraSanja
na pobudo povabljenih ali zadeve, kijih ni bilo mogode uwstiti v druge todke dnevnega reda.

32. ilen

Ob obravnavi posamezne todke dnevnega reda lahko predsednik sveta pozove predlagatelja
ali delavca, ki ga dolodi rawatelj (uvodnidar), da poda kaj5o obrazloZitev in dodatna
pojasnila.

33. Elen

Na seji lahko razpravlja samo tisti, ki se je prijavil k razpravi in ki muje bila dana beseda.

V razpravi lahko sodelujejo vsi vabljeni na sejo svet4 ki jim predsednik sveta da besedo.

Predsednik sveta daje besedo po vrsti prijav k razpravi.

34. ilen

ilan sveta, ki Zeli govoriti o kr.iitvi poslovnika ali dnevnega reda dobi besedo takoj, ko
zaprosi zanjo.

Predsednik svetaje dolZan dati pojasnilo glede kr5itve poslovnika ali dnevnega reda.

ee dlan sveta ni zadovoljen z danim pojasnilom o tem rpra5anju odloda svet.

35. ilen

Razpravljalec sme razpravljati le o vpraianjih oziroma zadevah v okviru posamezne todke
dnevnega reda.

ie se razpravljalec oddalji od vpra5anja, ki se obravnava, ga predsednik opozori naj se drZi
dnevnega reda.

ee se razpravljalec opozorilu ne odzove, mu lahko predsednik vzame besedo.

O morebitnem ugovoru razpravljalca odloda svet.
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36. Clen

Predsednik skbi, da razpravljalca nihde ne ovira pri razpravi oziroma govoru.

Svet lahko odlodi, da sme posamemi razpravljalec razpravljati o istem vpraSanju le enkrat,

lahko pa trajaqie posamezne razprave dasovno omeji.

37. Ilen

Predsednik zakljudi razpravo, ko ugotovi, da za razpravo ni ved prijavljenih razpravljalcev.

Svet lahko na predlog predsednika ali posamemega dlana sklene, da se razprava o
pommemem vpraSanju iz dnevnega reda konda tudi prej, preden o tem razpravljajo vsi

prijavljeni razpravljalci, de je vpraSanje dovolj razdiideno, daje zrelo za odlodanje.

38. Ilen

Svet lahko trazpravo o posameznem vpraianju prekine, de se pokaZe, da je za odlodanje o
stvari oziroma predlogu odloditve treba dobiti nove podatke ali dopolniti gradivo za razpravo.

39. Clen

Svet lahko odlodi, da bo razpravljal o dveh ali ved todkah dnevnega reda skupaj, de je vsebina

todk dnevnega reda med seboj povezana.

Glasovanje o predlogih odloditev po posamemih todkah dnevnega reda" se ne glede na

skupno obravnavanje, opravi lodeno po posamemih todkah.

40. Elen

Med tekom r:azprave lahko predlagatelj odlodiwe vsak Eas umakne svoj predlog.

Ob umiku predlog3, svet brez odlodiwe preide na obravnavo naslednje todke dnevnega red4
ali pa se odlodi da se razprava nadaljuje oziroma da se odlodi o predlogu.

41. Ilen

Razprava o predlogu odloditve (o zadevi todke dnevnega reda) se na seji sveta konda tako, da

svet:

sprejme predlog odloditve v predlagani obliki,
sprejme predlog odloditve z dopolniwami in spremembami danimi v razpravi,

zavme predlog v celoti ali ga umakne z dnevnega reda zaradi nadaljnjega prouEevanj4

preide na naslednjo todko dnevnega reda, de je predlog umaknjen,

sprejme sklep, da se odloditev o predlogu odloZi do naslednje seje sveta.

42. Ilena

Ko so izdrpane vse todke dnevnega reda, predsednik zakljudi sejo sveta.
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4. Yzdrievanje reda na seji
43. Clen

Za red na seji skrbi predsednik. Za kriitev reda na seji se smejo izrekati naslednji ukrepi:
opomin, odvzem besede in odshanitev s seje.

44. ilen

Predsednik izrede opomin razpravljalcu, ki govori, deprav mu ni dal besede, udeleZencu seje,
ki seZe govomiku v besedo ali drugade krSi red na seji ali dolodbe tega poslovnika.

Besedo se vzame udeleZencu seje, ki s svojo razpravo oziroma govorom krSi red in dolodbe
tega poslovnikq deprav je bil na isti seji Ze dvakrat opomnjen.

ie udeleZenec seje tudi po odvzemu besede ne preneha krSiti reda in motiti dela na seji ali
hudo Zali svet oziroma prisotne, ga svet lahko odstrani s seje.

45. ilen

ie predsednik ne more ohraniti reda na seji z ukrepi iz predhodnih dlenov tega poslovnik4
la}ko prekine sejo.

ee tudi v nadaljevanju seje ni mogode ohraniti red4 predsednik zakljudi sejo.

5. Sprejemanjeodloiitev
46. Elen

Svetje sklepden in veljavno odloda, deje na seji navzodih ved kot polovica vseh dlanov sveta.

47. Clen

Po kondani razpravi da predsednik predlog odloditve na glasovanje.

Predsednik lahko tudi po kondani razpravi predlag4 da se o predlogu 5e ne glasuje kadar sodi,
da bi bilo potrebno opraviti 5e dodatna usklajevanja med dlani.

ieje o posamezni odloditvi podanih ved predlogov, se glasuje o vsakem predlogu posebej, in
sicer po vrstnem redq po katerem so bili predloZeni.

48. Clen

Predlog za dopolnitev ali spremembo pravil oziroma drugih splo5nih aktov zavoda, ki jih
sprejema svet (v nadaljevanju besedila: amandma), mora biti predloZen v pisni obliki ati na
sami seji v zapisnik citiran, v besedilu, ki bi naj nadomestilo predlagano besedilo (amandma).

Predlagatelj amandmaja lahko med obravnavo tudi spreminja, dopolnjuje oziroma umakne
svoj amandma.
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49. ilen

Po kondani razprai svet odloda o amandmajih.

O vsakem amandmaju k predlogu sploinega akta ali druge odlodiwe se glasuje praviloma
posebej.

ie je k predlogu predloZenih ved amandmajev na posamezno dolodbo akta ali predloga

odloditve, predsednik sveta da na glasovanje najprej amandma ki najbolj odstopa od
predlagane re5itve in po tem kriteriju predaja na glasovanje 5e druge amandmaje.

Sprejeti amaldmaji postanejo sestavni del predloga.

Po kondanem glasovanju o amandmajih odloia svet o predlogu odloditve (sploSnem aktu ipd)
v celoti.

50. ilen

Preden se zadne glasovanje, predsednik objavi besedilo predloga odloditve, o katerem se

odloda.

51. ilen

Glasuje se praviloma javno. Svet lahko z vedino glasov prisotnih dlanov na predlog vsaj dveh

dlanov odlodi, da se o posameznem predlogu odlodiwe glasuje tajno.

52. Elen

Javno glasuiejo dlani sveta tako, dajih predsednik pozove, da se najprej izredejo tisti, ki so za

sprejem predloga, nato tisti, ki so prosti sprejemu predloga in na koncu tisti, ki so se vzdriali.

dhni glasujejo z dvigom rok.

53. ilen

Pri odloditvi, da se glasuje tajno z glasovnicami, tajnica pripravi toliko giasovnic, kolikor je

navzodih dlanov z besedilom predloga odloditve Ier z ontadbama >Glasujem za< in
>Glasujem proti<. Glasovnice tajnica razdeli dlanom, ki obkoZijo tisto omadbo, za katero so

se odlodili.

54. Clen

Po kondanem glasovanju ugotovi predsednik sveta izid glasovanja in na podlagi tega rezullata

razglasi ali je predlog, o katerem je svet glasoval, sprejet a1i zavrnjen.

55. ilen

Odloditev-ie sprejeta, de je zanjo glasovalo ved kot polovica vseh dlanov.
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57. ilen

Predsednik sveta prekine sejo sveta in naloZi usklajevalni komisiji nalogo, da spomi predlog
odloditve preoblikuje tako, da bo sprejemtjiv za vedino dlanov sveta.

Usklajevalna komisija pripravi predlog odloditve v besedilu, za katerega glasujejo vsi trije
dlani komisije.

58. 6len

Usklajen predlog odloditve predsednik usklajevalne komisije preda predsedniku sveta, ki v
nadaljevanju seje ponovi glasovanje o spremenjenem predlogu odloditve.

ie tudi po uskladitvi na usklajevalni komisiji, predlog odloditve ni sprejet, se umakre z
dnevnega red4 pri tem pa se dlane sveta obvesti o moZnih posledicah nesprejemanja.

7' KoresPondenina seja 
59. Eten

V izjemnih primerih, ko to te{ajo nepredvidljive okoli5dine ali potrebe po takojinjem sklicu
seje, se lahko seja sveta izvede na korespondenden nadin.

60. ilen

Predsednik sveta skupaj s tajnico oblikuje predlog odloditve tako, da lahko dlan s povratno
informacijo (pisno, po telefonu ali po elekhonski poiti) sporodi svoje strinjanje ali za'vrnitev
predloga.

61. Elen

O mnenjih in glasovanju dlanov sveta na korespondendni seji sveta se opravijo uradni
zazrranrki.
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6. Usklajevalni postopek
56. ilen

Kadar je nujno sprejeti ponujeni predlog odloditve, ker je yezan ia rok in bi njegova
preloZitev na naslednjo sejo zavodu Skodovala, o vsebini predloga odloditve pa na seji ni
mogode dosedi soglasja, svet izvede usklajevalni postopek.

V ta namen predsednik predlaga v izvolitev tridlansko usklajevalno komisijo izmed dlanov
sveta, in sicer izmed tistih, ki so proti predlogu odloditve in tistih, ki so za predlog, ter tistih,
ki predlagajo spremembe predloga.



62. ilen

Svet zavoda mora sprejeti odloditve, na korespondenden nadin opravljeni seji, zapisni5ko
potrditi in protokolirati sprejeto odloditev na prvi naslednji seji.

8. Zapisnik in sklepi
63. dlen

O delu na seji sveta se piSe zapisnik. Zapisnik vsebuje podatke o poteku in delu seje,

sklepdnosti oziroma prisotnih dlanov, dnevnem redu seje, razpravljalcih, ki so sodelovali v
razpravi, sprejetih odloditvah, izidih glasovanja ter o drugih pomembnih dogajanjih na seji.

ilan svet4 ki je na seji izrazil posebno mnenje, lahko zahtevq naj se bistveni del njegove

izjave vpi5e v zapisnik. Z dovoljenjem predsednika sveta lahko svoje mnenje citira v zapisnik.

Zapisnik seje pi5e delavec zavoda.

Zapisnik podpi5eta predsednik sveta in zapisnikar.

64. ilen

Zapisniki sej sveta se s celotno dokumentacijo hranijo v arhivu sveta kot dokumenti traj ne

vrednosti-

65. Elen

Odloditve sveta, s katerimi se odlodi o pravici, obvemosti, pro5nj i ali drugi vlogi naslovljeni
na svet, se v obliki pismenega odpravka posljejo tistim, na katere se nanasajo ter drugim
zainteresiranim.

66. ilen

Odloditve sveta, protokolirane v zapisnik se Stevildijo tako, da ima odloditev Stevilko

zaporedne seje sveta ter zaporedno Stevilko todke dnevnega reda.

Pisni odpravek odloditve sveta je oStevilden z delovodno Stevilko.

Pisni odpravek odlodiwe sveta pripravi tajni5tvo zavod4 podpi5e pa predsednik sveta

V. POSTOPEK OBRAVNAVE IN ODLO.ANJA O PRITOZBAH DELAVCEV
ZAVODA

67. ilen

PritoZbe delavcev, naslovljene na svet zavoda, se kot gradivo za sejo sveta zavoda zbirajo v
tajni5tvu zavoda.

Prejem pritoZbe delavca se rpi5e v delovodnik prejete po5te ne glede na nadin prejema (po

po5ti ali wodeno osebno). Na zahtevo delavca mora tajniStvo zavoda delavcu ob osebni
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predaji pritoZbe izroditi potrdilo o prejemu pritoZbe, v katerem potrdi datum, uro in nadin
prejema pritoZbe.

TajniStvo zavoda mora predsednika sveta in ravnatelja zavoda o prejeti pritoZbi delavca
obvestiti isti dan, ko je pritoZba prejeta ali najkasneje prvi naslednji delovni dan.

68. ilen

Predsednik sveta ali ravnatelj lahko po prouditvi pritoZbe odlodita ali bosta za obravnavo
pritoZbe na svetu zavoda pridobila pravno pojasnilo in razlago dejanskega stanja zadeve,
predmeta pritoZbe in ali bo za obravnavo pritoZbe na seji sveta potrebno angaiirati pravnega
svetovalca.

ie se pritoZba delavca nanaia na pravo zahtevno materijo, mora ravnatelj svetu zagotoviti
sodelovanje pravnega strokovnjaka.

Pravni strokovnjak lahlo svetu poda pisno mnenje o predmetu pritoZbe ali sodeluje na seji
sveta, na kateri bo pritoZba obravnavana. Pravni strokovnjak mora svetu pripraviti pisno
obrazloZitev zadeve in pripraviti predlog odloditve sveta o pritoZbi, vkljudno s pisnim
odpravkom odloditve sveta (sklepom).

69. Ilen

Predsednik sveta mora razpisati sejo sveta za obralrtavo pritoZbe in k vabilu priloZiti pritoZbo
delavca ter vsa relevantna gradiva" da bodo dlani sveta la}ko o zadevi odlodili (izpisi dlenov
predpisov, ki naj bi bili po navedbah pritoZbe kr5eni, pisno mnenje pravnega strokovnjaka, de
je bilo pridobljeno, listinske dokaze ipd).

Predsednik sveta mora na sejo sveta, na kateri bo obravnavana pritoZba delavca povabiti
delavca pritoZnika in njegovega pooblaSdenc4 ie je delavec izkazal pooblastilo svojega
zastopnika ali je pooblastilo izkazal zastopnik oziroma pooblaSdenec sam in predstavnika
sindikata, katerega dlan je pritoZnik.

Ce je tako dogovorjeno, predsednik sveta povabi na sejo sveta tudi pravnega svetovalca
zavoda-

Vabilo na sejo sveta mora biti vsem vabljenim poslano najmanj 7 dni pred dnevom seje. Za
prvi dan sedemdnevnega roka Steje dan po dnew oddaje vabilo na poito.

70. Elen

Obravnava pritoZbe se zadne, ko predsednik sveta prebere pritoZbe delavca.

Po prebrani pritoZbi delavca, mora sver najprej ugotoviti ali je pritoZba pravodasna in
dovoljena in alije svet pristojen za njeno obravnavo v skladu z dolodbo 3. odstavka 48. dlena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (v nadaljevanju: ZOFVI) ali v
skladu z drugim predpisom.

ie svet ugotovi, daje pritoZba nedovoljen4 daje pritoZba vloZena po izteku roka zz vloi)tev,
da ni pristojen za odlodanje o njej, da je pritoZbo vloZila oseba, ki za spor nima aktivne
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legitimacije ali de obstaja drug razlog v smislu dolodb zakona o pravdnem postopku, ki
narekuje zawZenje, jo s sklepom zavr2e.

Sklep o zarrZenju se v obliki pisnega odpravka vrodi delavcu pritoiniku in njegovemu, s

pooblastilom izkazanemu zastopniku ali poobla5dencu.

ie svet ugotovi, daje iz pritoZbe ni mogode razbrati kaj pritoZnik napada ali kakSno odloditev
pritoZnik zahteva, iz navajanj pritoZbe pa je sklepati, da gte za zadevo, ki sodi v pristojnost
sveta" lahko svet pozove pritoZnik4 da pritoZbo dopolni na sami seji, de je prisoten, ali da

dopolnitev pritoZbe posreduje v roku, ki ne sme biti dalj5i od 7 dni, v pisni obliki.

ie pritoZnik v postavljenem roku ne dopolni pritoZbe, svet pritoZbi zavrLe zaradi
nesklepdnosti.

71. ilen

ie je pritoZba pravodasna, dovoljena in zrela za obravnavo, predsednik sveta pozove

ravnatelj4 da odgovori na navajanja pritoZbe in opiSe dejanski stan zadeve.

ee je na sejo sveta vabljen pravni svetovalec zavod4 predsednik nato pozove pravnega

svetovalc4 da poda opis dejanskega stanja in mnenje o spomi zadevi. Pravni svetovalec lahko
svetu predlaga. kakino odloditev naj sprejme.

Predsednik sveta nato pozove delavca in/ali njegovega zastopnika, da upo5tevaje sli5ano s
strani ravnatelja in pravnega svetovalca odgovorita na navedbe.

Predsednik sveta v nadaljevanju obravnave daje besedo dlanom sveta in drugim vabljenim,
upoitevaje vrstni red prijav za besedo.

elani sveta lahko v razpravi povedo o zadevi svoje mnenje, spraSujejo delavca in njegovega
zastopnika, ravnatelja in pravnega svetovalca zavoda.

72.Elen

Ko predsednik ugotovi, daje razprava izdrpana, to razglasi in pozove vse udeleZence seje, ki
niso dlani svet4 razen zapisnikarja, da se umaknejo, ker bo svet o zadevi odlodil.

Svet o pritoZbi odlodi po posvetu z vedino glasov vseh dlanov.

Po sprejemu odloditve predsednik sveta povabi delavca in njegovega zastopnika, da sli5ita
odloditev sveta. Predsednik sveta v njuni prisotnosti razglasi odloditev sveta in poda kratko
obrazloZitev odlodiwe.

Odloditev sveta se v obliki sldepa protokolira v zapisnik s kratko obrazloZitvijo odlodiwe.

73. ilen

Na podlagi odloditve sveta se o odloditvi sveta izda pisni odpravek sklepa.

Pisni odpravek sklepa sveta vsebuje uvod, inek, obrazloLilev in pravni pouk.

ieie v zadevi angaZiran pravni svetovalec, pisni odpravek sklepa pripravi pravni svetovalec.
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VI.PREHODNE IN KONdNE DOLOTBE

74. ilen

Ta pravilnik se lahko spremeni na predlog pos.rmeznega dlana sveta zavoda, ustanovitelj4
sveta star5ev ali ravnatelja.

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem tega
poslovnika.

75. ilen

Po spremembah in dopolniwah tega poslovnika se v roku 30-ih dni od dneva sprejema
sprememb in dopolnitvah, vsakokrat pripravi prediSteno besedilo poslovnika.

Predi5deno besedilo poslovnika pripravi strokovna sluZba zavod4 potrdi pa ga svet zavoda.

Spremembe in dopolnitve poslovnika zadnejo veljati za prvo sejo sveta po seji sprejema
sprememb in dopolnitev.

76. ilen

Z drcm veljavnosti tega poslovnika preneha veljati Poslovnik sveta Vrtca Ciciban, 5t. 09-
ll/201 I, z dne 27. 10. 201 1.

Ta poslovnik zadne veljati osmi dan po objavi na oglasnih deskah zavoda.

Stevilka: 007 -l/2021 -l

Dne, 11.1.2021 Predsednica sveta

Suzana.lazbec

., ' . r.
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